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 وقدوة

 احلؿد هلل وحده وافصالة وافسالم ظذ مـ ٓ كبل بعده وبعد،

دسضا ؾ تػضت  بعضض ابعضض ادسضا ؾ افعؾؿقضة، و ؾؼد صاء ادقػ وؿدر أن تثر افػتـ اجلارية ذم مك 

، واضض  مشضفقر ـضالم افعؾضامء ؾقفضا أن، مع صعقروافتل ربام زل ؾقفا افبعض دون أن  ،وادـفجقة افشا ؽة

 أخطر إبقاب، أٓ وهل ؿضايا اإليامن وافؽػر. باب مـ داخؾة ذم آظتؼاد، بؾ وذم ة إهناطقرواخل

وتتفؿضف بضافطعـ ذم  ،ؾام كزفت افـازفة، وراحت إفسـ ادتطاوفة، تضـفش ذم ظضرا افشضقش هشضامؾ

د مضـ يؼضقل دمضإفباين اإلمام، وراح افبعض يروج فػؽر ادرجئة، بافدؾاع ظـ تؾؽ افعبارة اخلاضئة، ؾتضارة  

واكػرد بتؾؽ ، دةجديتك ببدظة أأن ؾالكا فققهؿ افـاس  ،ذم ؾتاويف بجـس افعؿؾ يؼقل، ؾالن بػقفو مقشقشا

وؽضره نضـ صقش اإلشالم، وابضـ بضاز اإلمضام،  ابـ تقؿقة اتظبارمـ أن تؾؽ  ادؼقفة افػريدة، وكيس أوفئؽ

يعتؼضد اجلؿقضع  أنهيؿـضا  ، وفؽضـدبـاهٓ يـبغل افتعصب  صطالحورده ها هـا مـ إظالم، وإن ـان آشل

، عؿضؾ افمـ ترك جـس  ومثؾفار، ـػر ظـد اجلؿقع ؾحقاه، ؾؿـ ترك أظامل اجلقارح بافؽؾقة ؼرَ بؿعـاه، وأن يُ 

ـضاؾر زكضديؼ، وظؾقضف ٓ صؽ أكف ؾؾؿ يلت بعؿؾ واحد مـف، ؾفذا ، ـؾف حارقؿؾ اجلظومثؾفا مـ ترك أصؾ 

 ..مـ شؾؽ افطريؼـؾ و إمجاع افسؾػ

، وردهؿ ظذ مـ زظؿ أن مـ ترـضف ؾضنن العمل = أصل جنسبعض مـ اشتخدم فػظة  لاإفقؽ أؿق و

 ، وحتك ٓ أضقؾ، ؾنفقؽؿ احلجة وافدفقؾ، واهلل أشلفف أن هيديـا إػ شقاء افسبقؾ.إيامكف مؽتؿؾ

 وصذ اهلل ظذ حمؿد وآفف وصحبف وشؾؿ

 مجعفا:

 أبق جقيرية حمؿد بـ ظبد احلل
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 كالً شيخ اإلشالً ابن تيىية

جننس د تؼضدم أن (:   وؿض7/616ؿال صقش اإلشالم ابـ تقؿقة ـضام ذم مؿضقع ؾتضاواه : 

 .(...مـ فقازم إيامن افؼؾب وأن إيامن افؼؾب افتام بدون يشء مـ إظامل افظاهرة نتـع األظامل

ومل يؽضـ اجلننس : ؾؼقل افسؾػ: اإليامن ؿقل وظؿؾ: فقبقـقا اصتامفف ظضذ -أيضاً -وؿال 

 )7/506مؼصقدهؿ ذـر صػات إؿقال وإظامل(. افػتاوى: 

 باز: العالوة عبد العسيس ابن

 :  ة ادشؽاةـام ذم احلقار ادـشقر ذم مؾ -رمحف اهلل-بـ باز افشقش ظبد افعزيز شئؾ 

: ذـر احلاؾظ ابـ حجر ذم افػت  ظـدما تؽؾضؿ ظضذ مسضلفة اإليضامن وافعؿضؾ ،  افسا ؾ

وهؾ هق داخؾ ذم ادسؿك ، ذـر أكف رشط ـامل ، ؿال احلاؾظ  وادعتزفة ؿضافقا : هضق افعؿضؾ 

وافـّطؼ وآظتؼاد ، وافػارق بقـفؿ وبضغ افّسضؾػ أهّنضؿ جعؾضقا إظضامل رشضضًا ذم صضّحتف 

 ؾػ جعؾقها رشضًا ذم ـامفف( .وافّس 

ؾلجاب افشقش : ٓ ، هق جزء ، ما هق بؼط ، هق جزء مـ اإليامن ، اإليامن ؿقل وظؾؿ 

وظؼقدة أي تصديؼ ، واإليضامن يتؽضقن مضـ افؼضقل وافعؿضؾ وافتصضديؼ ظـضد أهضؾ افسضـة 

 .واجلامظة

 : هـاك مـ يؼقل بلكف داخؾ ذم اإليامن فؽـف رشط ـامل ؟ افسا ؾ
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، ما هق بؼط ـامل ، جزء ، جضزء مضـ اإليضامن . هضذا ؿضقل ادرجئضة  ، ٓ ،ٓافشقش : 

وبعضضفؿ يؼضقل :  ،ادرجئة يرون اإليامن ؿقل وتصديؼ ؾؼط، وأخرون يؼقفضقن: ادعرؾضة

 . وـؾ هذا ؽؾط ،افتصديؼ

افصقاب ظـد أهؾ افسـة أن اإليامن ؿضقل وظؿضؾ وظؼقضدة ، ـضام ذم افقاشضطقة ، يزيضد 

 .عصقةبافطاظة ويـؼص باد

 ادقصود بالعمل جنس العمل ؟:  افسا ؾ

 .: من صالة وصوم وغر. ظمل القلب من خوف ورجاء افشقش

 : يذـرون أكؽؿ مل تعؾؼقا ظذ هذا ذم أول افػت  ؟ افسا ؾ

افشقش : ما أدري ، تعؾقؼـا ؿبؾ أربعغ شـة ، ؿبؾ أن كضذهب إػ ادديـضة ، وكحضـ ذهبضا 

] فعؾفضا  87هضض أو  1377ا تصحقحات افػضت  أطضـ ذم هض  وشجؾـ 1381فؾؿديـة ذم شـة 

  ".[ أي تؼريبا ؿبؾ أربعغ شـة . ما أذـر يؿؽـ مر ومل كػطـ فف78

 280،  279ظـ مؾة ادشؽاة ادجؾد افثاين ، اجلزء افثاين ، ص  ادصدر:

-ظذ ؿقل افشقش :ظبد افعزيز بضـ بضاز-حػظف اهلل-اف  افػقزان وظؾؼ افشقش افعالمة:ص

إال أن جنس العمل البد منه لصحة اإلينامن ظنند الفنل  : 90مـ اجلزء افسابؼ ص -رمحف اهلل

  91(.صلكن جنس العمل هو من حقوقة اإليامن ولوس رشضًا فقط( بؼقفف:  مجوعاً 
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افعؿؾ أو افشفادتغ أو افصضالة أو وؿال: ؾإظامل ادؽػرة شقاء ـاكت ترـًا ـسك جـس 

مـ ادجؾة كػسضفا  94ـاكت ؾعاًل ـافسجقد فصـؿ أو افذب  فغر اهلل:ؾفل رشط فصحة اإليامن( 

 .واجلزء

 -حفظى اهلل–العالوة صاحل الفوزان 

كطضؼ بافشضفادتغ ويؼضر بضافػرا ض  افسمال : ما حؽؿ مـ ترك مجقع إظامل بافؽؾقة فؽـف

بتة ، ؾفؾ هذا مسؾؿ أم ٓ؟ ظؾاًم بلن فقس فضف ظضذٌر رشظضل يؿـعضف افعؿضؾ ـف ٓ يعؿؾ صقئًا اففؽ

 بتؾؽ افػرا ض ؟

منن ،  هناا ال يكنون مًمنناً :- حػظف اهلل -أجاب ظؾقف افعالمة صاف  بـ ؾقزان افػقزان 

كان يعتقد بقلبه ويقر بلفاىه ولكن ال يعمل بجوارحه ظطل األظامل كلها منن غنر ظنار هناا 

إليامن ـام ذـركا وـام ظرؾف أهؾ افسـة واجلامظة : أكف ؿقل بافؾسضان وإظتؼضاد ، ٕن الوس بمًمن 

بافؼؾب وظؿؾ باجلقارح ، ٓ حيصؾ اإليامن إٓ بؿجؿقع هذه إمقر ؾؿـ ترك واحدًا مـفا ؾنكف 

 ٓ يؽقن مممـًا. 

 .(108 ـتاب   اإلجابات ادفؿة ذم ادشاـؾ اددهلؿة( ص

مال: ما حؽؿ مـ ترك مجقع افعؿؾ افظاهر بافؽؾقة فؽـضف شئؾ افشقش صاف  افػقزان : افس 

كطؼ بافشفادتغ ويؼر بافػرا ض فؽـف ٓ يعؿؾ صقئًا افبتة، ؾفؾ هذا مسؾؿ أم ٓ ؟ ظؾاًم بلن فضقس 

 فف ظذر رشظل يؿـعف مـ افؼقام بتؾؽ افػرا ض ؟
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بجقارحف ، اجلقاب: هذا ٓ يؽقن مممـًا، مـ ـان يعتؼد بؼؾبف ويؼر بؾساكف وفؽـف ٓ يعؿؾ 

ظّطؾ إظامل ـؾفا مـ ؽر ظذر هذا فقس بؿممـ، ٕن اإليامن ـام ذـركا وـام ظرؾف أهضؾ افسضـة 

واجلامظة أكف : ؿقل بافؾسان واظتؼاد بافؼؾب وظؿؾ باجلقارح، ٓ حيصضؾ اإليضامن إٓ بؿجؿضقع 

ؼقل بضلن افعؿضؾ اف ”هذه إمقر، ؾؿـ ترك واحدًا مـفا ؾنّكف ٓ يؽقن مممـًا . وؿال : حػظ اهلل :

،  جنس العمنل هنو منن حقوقنة اإلينامن“وؿال أيًضا :  ”رشط ـامل ذم اإليامن هق ؿقل ادرجئة

افؽالم فقس ذم حؽؿ تارك افصالة ؾؼط ، بضؾ افؽضالم ذم ”وؿال حغظف اهلل : ”وفقس رشضًا ؾؼط

ؾقـبغضل  إخراج افعؿؾ ظؿقمًا ظـ حؼقؼة اإليامن ، وادتعادقن افققم يدورون حقل هضذه ادسضلفة

 ”افتػطـ هلذا

أن مضـ تضرك افعؿضؾ افظضاهر   : ما حؽؿ مـ يؼقل بضلن مضـ ؿضال  : شئؾ أيضًا حػظف اهللو

: أن هذا افؼقل ؿافت بف ؾرؿة مـ  بجنس العمل أىه كافربافؽؾقة بام يسؿك ظـد بعض أهؾ افعؾؿ 

   ؟ ؾرق ادرجئة 

ن  العمل إيامن  فمن رركه يكون أن العمل من اإليام  . هذا ـام شبؼ  :  -رظاه اهلل  -ؾلجاب 

، شقاء ترك افعؿؾ ـؾف هنا قًا ؾؾؿ يعؿؾ صقئًا أبدًا، أو أكف ترك بعض افعؿؾ ٕكضف ٓ راركًا لإليامن

 . يراه مـ اإليامن وٓ يراه داخاًل ذم اإليامن ؾفذا يدخؾ ذم ادرجئة 

 ( مقؿع افشقش افػقزان - أشئؾة وأجقبة ذم مسا ؾ اإليامن وافؽػر   
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هـاك بعض إحاديث افتل يستدل هبا افبعض ظذ أن مضـ : ما كصف -رظاه اهلل-أيضًا ال ؿ

ترك مجقع إظامل بافؽؾقة ؾفق مممـ كاؿص اإليامن .. ـحديث   مل يعؿؾقا خرًا ؿط ( وحضديث 

  افبطاؿة وؽرها مـ إحاديث : ؾؽقػ اجلقاب ظذ ذفؽ ؟

ضريؼضة أهضؾ افزيضغ افضذيـ ؿضال اهلل شضبحاكف ، هذه  هاا من االشتدالل بادتشابه: اجلقاب

ـَ ذِم ُؿُؾقهِبِْؿ َزْيٌغ َؾَقتَّبُِعقَن َما َتَشاَبَف ِمـُْف ( ، ؾقلخضذون إدفضة ادتشضاهبة  ِذي ا افَّ وتعاػ ظـفؿ :   َؾَلمَّ

ويسـقن إدفة ادحؽؿة افتل تػرسها وتبقـفا .. ؾال بد مـ رد ادتشاهبة إػ ادحؽؿ، ؾقؼضال مضـ 

فعؿؾ فعذر رشظل ومل يتؿؽـ مـف حتك مات ؾفذا معذور ، وظؾقف حتؿؾ هضذه إحاديضث ترك ا

.. ٕن هذا رجؾ كطؼ بافشفادتغ معتؼدًا هلام خمؾصًا هلل ظز وجؾ ، ثؿ مات ذم احلال أو مل يتؿؽـ 

مـ افعؿؾ ، فؽـف كطؼ بافشفادتغ مع اإلخالص هلل وافتقحقد ـام ؿال صذ اهلل ظؾقف وشضؾؿ :   

ل ٓ إفف إٓ اهلل وـػر بام يعبد مـ دون اهلل ؾؼد حرم دمف ومافف ( .. وؿال :   ؾضنن اهلل حضرم مـ ؿا

ظذ افـار مـ ؿال ٓ إفف إٓ اهلل يبتغل بذفؽ وجف اهلل ( ، هذا مل يتؿؽـ مـ افعؿضؾ مضع اكضف كطضؼ 

مضات بافشفادتغ واظتؼد معـامها وأخؾص هلل ظز وجؾ، فؽـف مل يبؼ أمامف ؾرصة فؾعؿضؾ حتضك 

ؾفذا هق افذي يدخؾ اجلـة بافشفادتغ ، وظؾقف حيؿؾ حديث افبطاؿة وؽضره نضا جضاء بؿعـضاه ، 

وافذيـ ُُيرجقن مـ افـار وهؿ مل يعؿؾقا خرًا ؿط ٕهنؿ مل يتؿؽـقا مـ افعؿضؾ مضع أهنضؿ كطؼضقا 

بافشفادتغ ودخؾقا ذم اإلشالم، هذا هق اجلؿع بضغ إحاديضث.   أشضئؾة وأجقبضة ذم مسضا ؾ 

 .(اإليامن وافؽػر( ذم مقؿع افشقش حػظف اهلل
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ك اإليامن أن يليت “وؿال :  وأن يييت بجنس ظمنل ، بجنس ظمل القلبٓ بد ذم حتؼقؼ مسؿَّ

، هذا ؿقل أهؾ افسـة واجلامظة، أهؾ احلضديث أتبضاع افسضؾػ افصضاف  ؾضقام ؿضرروه ذم اجلوارح

 ]رشح ؾضؾ اإلشالم[ ”ظؼا دهؿ

، ؾال يقجد مممـ ظـد أهؾ افسـة واجلامظة يصّ  لإليامنررك جنس العمل مفقط “وؿال : 

إيامكف إٓ وٓ بد أن يؽقن معف مع افشضفادتغ جضـس افعؿضؾ افصضاف ، يعـضل جضـس آمتثضال 

 []رشح دعة آظتؼاد”فألوامر وآجتـاب فؾـقاهل

هؾ مسلفة خالؾقة بغ أإن رارك أظامل اجلوارح  ”من يقول: وشئؾ : اكتؼ ظـدكا ذم بالدكا 

 ؾفؾ هذا افؼقل صحق  ؟ ”افسـة واجلامظة 

، ما ذم خالف بغ أهؾ افسـة واجلامظة أن إظامل مـ اإليامن أهنا مـ  كّااب هاااجلقاب : 

اإليامن ، وٓ يص  إيامن بدون ظؿؾ ، ـام ٓ يص  ظؿؾ بدون إيامن ، ؾفام متالزمان ، متالزمان 

هضؾ افسضـة واجلامظضة أن اإليضامن ؿضقل بافؾسضان ، هذا هق ؿقل أهؾ افسـة واجلامظة ، هذا ؿقل أ

واظتؼاد بافؼؾب وظؿؾ باجلقارح يزيد بافطاظة ويـؼص بادعصقة ، وفق ؿضدر أن ذم خضالف مضـ 

بعض أهؾ افسـة ، ؾنن افعزة بافذي ؿام ظؾقف افدفقؾ وظؾقف إـثضر ، ظؾقضف أـثضر أهضؾ افسضـة ، 

ًٓ صاًذا خمافًػا ٓ حيتج بف ، كعؿ   [. ]مـ أحد أجقبة افشقش ادسجؾةويعتز هذا ؿق

بافؽؾقة ٓ يؽػر وأن هذا افؼضقل ؿضقٌل ثضاٍن  تارك جـس افعؿؾهـاك مـ يؼقل أن وشئؾ : 

ؾػ ٓ يستحؼ اإلكؽار وٓ افتبديع ؾام صحت هذه ادؼقفة؟   فؾسَّ
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الفل  منا انالوا  ،هذا ـذاب افع يؼقل هذا افؽالم ـذاب ـذب ظذ افسؾػ“اجلقاب : 

ر ما اي يسك جنس العمل وال يعمل صئ اىه يكون مًمن من ررك العمل هنائوا من غر ظاان ال

يصع وٓ يصقم وٓ يعؿؾ أي يشء ويؼقل أكا مممـ هذا ـذاب أما إفع يسك افعؿؾ فعضذر يش 

ما متؽـ مـ افعؿؾ كطؼ بافشفادتغ بصدق ومات أو ؿتؾ ذم احلال ؾفذا ما ذم صضؽ اكضف مضممـ 

افعؿؾ ما ترـف رؽبة ظـف أما افضذي يسـضف ٓ يصضع وٓ يصضقم وٓ يزـضل وٓ  ٕكف ما متؽـ مـ

يتجـب ادحرمات وٓ يتجـب افػقاحش هذا فقس بؿممـ وٓ احد يؼقل اكف مممـ إٓ ادرجئضة 

“  . 

هضض[/]مـ أحضد أجقبضة  1426-2-22]هناية رشيط افعؼقده احلؿقية ادؼضوح بتضاريش 

 [افشقش ادسجؾة

 -حفظى اهلل–الراجحي الشيخ عبد العسيس 

هـاك بعض إحاديث افتل يستدل هبا افبعض ظذ أن مـ ترك مجقع إظامل بافؽؾقة ؾفضق 

مممـ كاؿص اإليامن ـحديث  مل يعؿؾقا خرا ؿط( وحديث افبطاؿة وؽرهضا مضـ إحاديضث : 

 ؾؽقػ اجلقاب ظذ ذفؽ ؟

ع األظامل بالكلوة وزظن  فمن ررك مجواجلقاب : فقس ذم هذه إحاديث حجة هلذا افؼا ؾ  

، وأمضا أحاديضث  أىه يكتفي بام يف البه من التصديق كام شبق فٌىنه ال يتحقنق إيامىنه إال بالعمنل

افشػاظة وأن ادممـغ ادقحضديـ افعصضاة يشضػع هلضؿ إكبقضاء وإؾضراط وافشضفداء وادال ؽضة 

تف : ُيرج ؿقما مضـ افـضار مل وادممـقن وتبؼك بؼقة ٓ تـاهلؿ افشػاظة ؾقخرجفؿ رب افعادغ برمح

يعؿؾقا خرا ؿط ، ؿال افعؾامء : ادعـك  مل يعؿؾقا خرا ؿط( أي زيادة ظذ افتقحقد واإليضامن وٓ 

بد مـ هذا : ٕن افـصقص ُيضؿ بعضفا إػ بعض وؿد دفت افـصقص ظذ أن اجلـة حراٌم ظضذ 
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أمضر مـاديضا يـضادي ذم بعضض أن افـبل صضذ اهلل ظؾقضف وشضؾؿ » ادؼـغ وؿد ثبت ذم افصحق  

ودا أّمر أبا بؽر ذم احلج ذم افسـة افتاشضعة مضـ « افغزوات:  أكف ٓ يدخؾ اجلـة إٓ كػس مممـة( 

اهلجرة أرشؾ معف ممذكغ يمذكقن مـفؿ أبق هريرة وؽره يمذكقن ذم افـاس بلربع ـؾامت مـفضا : 

 يطقف بافبقت ظريان ومضـ ـضان ٓ يدخؾ اجلـة إٓ كػس مممـة وٓ حيج بعد افعام مؼك وٓ» 

وهذا يدل ظذ أكف ٓ يؿؽضـ أن « فف ظفد ؾفق إػ ظفده ومـ مل يؽـ فف ظفد ؾفق إػ أربعة أصفر 

َم اهللَُّ َظَؾْقضِف اجْلَـَّضَة َوَمضْلَواُه افـَّضاُر َوَمضا  }يدخؾ اجلـة ـاؾر ؿال تعاػ:  ْك بِاهللَِّ َؾَؼْد َحضرَّ ـْ ُيْؼِ ُف َم إِكَّ

ادِِ  ـْ َأْكَصاٍر فِؾظَّ ؾفذه كصقص حمؽؿة وهذا احلديث ُيرد إفقفا وافؼاظدة ظـد أهضؾ افعؾضؿ :  {َغ ِم

 أن ادتشابف ُيرد إػ ادحؽؿ .

ـَ ذِم ُؿُؾضقهِبِْؿ َزْيضٌغ  }وٓ يتعؾؼ بافـصقص ادتشاهبة إٓ أهؾ افزيغ ـام ؿال تعاػ :  ِذي ا افَّ َؾَلمَّ

 -وثبت ذم احلضديث افصضحق  ظضـ ظا شضة  {تَِغاَء اْفِػْتـَِة َواْبتَِغاَء َتْلِويؾِِف َؾَقتَّبُِعقَن َما َتَشاَبَف ِمـُْف ابْ 

إذا رأيتؿ افذيـ يتبعقن ما تشضابف مـضف ؾلوفئضؽ افضذيـ شضؿك اهلل » أهنا ؿافت :  -ريض اهلل ظـفا 

وأما أهؾ احلؼ ؾنهنؿ يردون ادتشابف إػ ادحؽؿ ويػرسوكف بف وهضذا احلضديث ؾقضف « ؾاحذروهؿ 

تباه فؽـف يرد إػ ادحؽؿ مـ افـصقص افقاضحة ادحؽؿة ذم أن ادؼك ٓ يضدخؾ اجلـضة وأن اص

 اجلـة حرام ظؾقف.

ؾال يؿؽـ أن يؽقن معـك احلديث :   مل يعؿؾقا خرا ؿط ( أهنؿ مؼـقن وفضقس ظـضدهؿ 

  مل يعؿؾضقا تقحقد وإيامن وأهنؿ أخرجفؿ اهلل إػ اجلـة ؾفذا ٓ يؿؽـ أن يؽقن مرادا وإكام ادراد 

خرا ؿط ( أي زيادة ظذ افتقحقد واإليامن وـذفؽ حديث افبطاؿة فقس ؾقف أكف مؼك وإكام ؾقضف 

د ؾػقف أكف :  يمتك برجؾ وُيرج فف تسعة وتسعقن شجال ـؾ شجؾ مد افبك شضقئات » أكف مقحِّ

سجالت ويمتك فف ببطاؿة ؾقفا افشفادتان ؾتقضع افبطاؿة ذم ـػة وافسجالت ذم ـػة ؾطاصت اف
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ومعؾقم أن ـؾ مسؾؿ فف مثؾ هذه افبطاؿة وـثر مضـفؿ يضدخؾقن افـضار ، فؽضـ « وثؼؾت افبطاؿة 

هذا افرجؾ دا ؿال هاتغ افشفادتغ ؿاهلا ظـ إخالص وصدق وتقبة ؾلحرؿضت هضذه افسضقئات 

 ؾثؼؾت افبطاؿة وضاصت افسجالت .

 -حفظى اهلل–العالوة ربيع بن هادي املدخمي 

 ذم مؼافف ـؾؿة حؼ حقل جـس افعؿؾ: -حػظف اهلل–هادي اددخع  ؿال افشقش ربقع بـ

تـبقضف افغضاؾؾغ  "وذم هذه إيام ـتب أخقكا محد بـ ظبد افعزيز افعتقؼ مؼآً حتت ظـضقان 

 ."إػ إمجاع ادسؾؿغ ظذ أن ترك جـس افعؿؾ ـػر ذم افديـ

افػصؾ افثافث: تضرك "ؾؼظت ذم ؿراءتف إػ أن وصؾت إػ افصحقػة اخلامسة ؾنذا ؾقفا : 

جـس افعؿؾ ـػر أـز : ادبحث إول : صقرة ادسلفة هل ذم رجؾ كطؼ بافشضفادتغ ثضؿ بؼضل 

دهرًا مل يعؿؾ خرًا مطؾؼًا ٓ بؾساكف وٓ بجقارحف ومل يعد إػ افـطؼ بافشفادتغ مطؾؼًا مع زوال 

 . "اكع اد

إن كان ادراد بجنس العمل هاه الصورة فٌين ال أرردد وال ينسدد مفنل  يف ركفنر ؾؼؾت : 

 .من هاا حاله وأىه منافق زىديق إذ ال يفعل هاا من ظنده أدىى حد لإليامن

 ٕمقر: "جـس افعؿؾ"فؽـل ٓ أحب فؾسؾػقغ افتعؾؼ بؾػظ 

 ها وهق ما يريده افتؽػريقن.أوهلا: أكف فػظ مؿؾ حيتؿؾ هذه افصقرة وحيتؿؾ ؽر
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إهنا مسلفة ؽر ظؿؾقة بؿعـك أكضف ٓ يؿؽضـ أن يؼضال :  "ثاكقفا: ـام ؿال أخقكا محد افعتقؼ : 

ؿد صفد أن ٓ إفف إٓ اهلل وأن حمؿدًا رشقل اهلل ، ومل يعؿضؾ بعضدها  –مـ افـاس  -إن هـاك زيدًا 

، وإمضر ـضام ذـضر إخ  "ف هلل أن حيضقط بضخرًا ؿط ، ؾنن هذا افـػل ادطؾؼ ٓ يؿؽـ ٕحد إٓ ا

 .محد

ثافثفا: دكدكة افتؽػريغ حقفف دؼاصد شقئة مـفا رمل أ ؿة افسـة باإلرجاء ، ؾؿـ ٓ يؽػضر 

تارك افصالة ظـدهؿ مرجلء أو أيت مـ صبفة اإلرجاء ، ومـ ٓ يؽػر احلاـؿ افذي حيؽضؿ بغضر 

رجلء وإن ؾصؾ ظضذ ضريؼضة افسضؾػ وإن ؿضال بؽػضر ما أكزل اهلل تؽػرًا خمرجًا مـ ادؾة ؾفق م

 تارك افصالة .

رابعفا: مـ أجؾ ما ذم هذا افؾػظ مـ اإلمجال ادشار إفقف شؾػًا يؼع مـ إضالؿف مضـ افؾضبس 

ظذ ـثر مـ افـاس، و دا يقؿع مـ اخلالف بغ أهؾ افسـة وافشحـاء وافػتـ بقضـفؿ ، تضرج    

س ؿد يراد بف افقاحد وؿد يراد بف افؽؾ وؿضد يضراد بضف افغافضب ، أكف جيب آبتعاد ظـف ، ٕن اجلـ

ومـ هـا إذا دكدن حقفف افسؾػققن حصؾ بقـفؿ اخلالف افذي يريده افتؽػريقن وتؽثضروا بؿضـ 

يؼقل بف مـفؿ، ؾقؼقفقن هذا ؾالن افسؾػل يؼقل بتؽػر تارك جـس افعؿؾ ؾقجرون افـايشء إػ 

 ؿ وإػ رمل ظؾامء افسـة باإلرجاء ... افش.مذهبفؿ ذم تؽػر احلؽام ظذ مـفجف

 -حفظى اهلل تعاىل -زيد بن هادي املدخمي الشيخ العالوة 

 : ؿال ؾضقؾة افشقش زيد اددخع حػظف اهلل
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افصـػ اخلامس:ظؿقم ادرجئة افذيـ أخرجقا افعؿؾ ظـ مسؿك اإليامن ،وادظقا أن مضـ 

يتغر شقاء أتك بقء مضـ افطاظضات أم  هذا باق ظذ حافف ٓ حصؾ فف مردا فتصديؼ ؾتصديؼف

وافضذي يعضد رشضضًا ذم - فه  مل يفراوا بغ جنس العمنلٓ،وشقاء اجتـب ادعايص أوارتؽبفا،

وبغ آحاد افعؿؾ وأؾضراده وافضذي يعضد تارـضف ؽضر مسضتؽؿؾ  -صحة اإليامن ظـد أهؾ افسـة

 "ـام ٓتـػع مع افؽػر ضاظة ٓ يرض مع اإليامن معصقة،"اإليامن ،وؿد اشتعؿؾقا افؼقاس ؾؼافقا :

مع افؽػر إـز ضاظة، وُيافػقهنؿ ذم اظتؼاد أكضف ٓ ترضض  وأهؾ افسـة يقاؾؼقهنؿ ذم أكف ٓ يـػع

 .مع اإليامن معصقة ـام هق معؾقم،إذ ادعايص يـؼص هبا اإليامن مامل تؽـ ـػرًا ؾتحبطف

ل تضدل ظضذ أن وبطالكف ؿقل هذا افصـػ طاهر دعارضتف كصضقص افؽتضاب وافسضـة افتض

اإليامن يزيد بافطاظات ويـؼص بادعايص ،وهل ـثر ذم افؽتاب وافسـة ـام ؿد شبؼ ،وؿد أمجضع 

 .ظذ ذفؽ شؾػ إمة وأتباظفؿ

مـ ـتاب إجقبة افسديدة ظذ آشئؾة افرصقدة اجلزء افسادس ضبعة دار ادـفاج ادكية 

 هض 1424تاريش افطبع هق:  ومافس اهلدى اجلزا رية معاً 

ارك جنس العمل بالكلوة ال حيل حالالً وال حيرم حراًما ؛ ت“وؿال افشقش زيد اددخع :   

: ٕن اإليامن يدؾع صاحبف إػ افعؿؾ ؾضنذا ـضان  وال يقو  فرضا وال واجًبا ؛ فهاا لوس معه إيامن

 ]مضـ أحضد”فقس مـ أهؾ إظامل : ومل يعؿؾ بقء مـ أرـان اإلشالم .. مضا بؼضل معضف إيضامن

 [أجقبة افشقش ادسجؾة
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معروف ظند أهل الفنة وهو أن ررك األظامل كلها فلن  يعمنل “ؿال افشقش زيد اددخع : 

 ]مـ أحد أجقبة افشقش ادسجؾة[  ”صوئًا من أظامل اجلوارح فال حظَّ له ىف اإلشالم

قنول رارك األظامل مجلًة ورفصواًل ال حظَّ لنه ىف اإلشنالم   وال يتنورح أحند ىف ال ”وؿال : 

  .[]ادصدر افسابؼ“ بكفره الكفر ادخرج من ادلة

 -حفظى اهلل–الشيخ عبيد اجلابري 

 ذم ردمها ظذ افشقش ربقع: -حػظفام اهلل-خان ظبقد اجلابري وافسحقؿل قافشؿال 

ص  ثاكقًا: ؿؾتؿ بارك اهلل ؾقؽؿ ذم فػتات إػ أخطاء صدرت مـ إخ افؽريؿ افشضقش ؾضاف 

 ظذ جقابف ظذ شمال افسا ؾ ذم مسلفة جـس افعؿؾ : ( تعؾقؼاً 37 

كف أمر مل ُيض ؾقف افسؾػ ؾقام ٕ :جنس العملـان يـبغل أن تـصحفؿ بعدم اخلقا ذم " 

 "أظؾؿ

 -:أي افسحقؿل واجلابري -كؼقل

ؿد تؽؾؿ افعؾامء مـ افسؾػ ذم هذه ادسلفة ، ومـفؿ صقش اإلشالم ابـ تقؿقة، وافشقش ابضـ 

هلل ، وافشقش صاف  افػضقزان حػظضف اهلل وؽضرهؿ، وـالمفضؿ ا باز، وافشقش ابـ ظثقؿغ رمحفام

 .واض  ذم هذه ادسلفة

، فؽـ ـان يـبغضل افسيضث ذم ادسضلفة  ،إذ مل دمزمقا بافـػل جقد:  . وهذا"ؾقام أظؾؿ"ؿؾتؿ: 

 .ؿرره افعؾامء فؽؿ خمافػة ؿقفف دا وظدم افتشـقع ظذ أخقؽؿ بذفؽ حتك يظفر
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 يـبغل افـظر ظذ حؼقؼتف وإػ مضا  ؿقل ؾاف  ذم جقابف:   ٓ صؽ أكف ؿد واؾؼ ادرجئة، فؽـ

 ...يعتؼده ويعؿؾف

ش ؿد احتاط فؾؿسئقل ظـف حقث مل حيؽؿ ظذ ظقـف باإلرجاء، أما مقاؾؼتف فؾؿرجئضة ذم افشق

هذا افؼقل مـ حقث افعؿقم ؾفق افذي يظفر فـا وذفؽ: ٕن اإليامن ظـد أهؾ افسـة ؿقل وظؿؾ 

واظتؼاد، ٓ بد مـ ثالثة إمقر. ومـ مل يؽػر تارك جـس افعؿؾ مل يؽـ افعؿؾ ظـده مـ حؼقؼة 

   .هذا وجف مقاؾؼتف فؾؿرجئة: إذ فق ـان افعؿؾ ظـده مـ اإليامن فؽػرهاإليامن، و

كصقحة ادشايش  صاف  افسحقؿل( و ظبقد اجلابري( فؾشضقش  ربقضع بضـ هضادي ادصدر: 

 (.اددخع

 -حفظى اهلل–الشيخ الصحيىي 

 ؿال افشقش صاف  افسحقؿل :

]مضـ أحضد  ”كفنره إمجاظنافال صن  يف    مل بالكلوة و مل يعمل ظمال مطلقامن ررك الع" 

 [أجقبة افشقش ادسجؾة

، -كسضلل اهلل افعاؾقضة  – جنس العمل راركه اد كفر“ : وؿال افشقش ظبد افعزيز آل افشقش

 []مـ أحد أجقبة افشقش ادسجؾة ”ٕن افعؿؾ جزء مـ اإليامن

 الشيخ صاحل بن عبد العسيس آه الشيخ العالوةكالً 

:    ...ؾنًذا افرــ ظـدهؿ: ما تؼقم ظؾقضف -اهلل تعاػحػظف  -ؿال افشقش صاف  آل افشقش  

ماهقضضة افقضضء أو حؼقؼضضة افقضضء، ؾفضضذه اخلؿضضس شضضؿقت أرـاكضضا، أو ؿقضضؾ ظـفضضا: أرـضضان 
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أو هذا اإلضالق أهنا أرـان اإلشالم يشؽؾ ظؾقفضا أن  …وهذه افتسؿقة يشؽؾ ظؾقفا  .اإلشالم

ـة ؿافقا: إن مـ صفد أن ٓ إفف إٓ اهلل وأن حمؿدا رشضقل اهلل، وأدى افصضالة ادػروضضة  أهؾ افسُّ

وترك بؼقة إرـان هتاوكًا وـساًل ؾنكف يطؾؼ ظؾقف فػظ ادسضؾؿ، وٓ يسضؾب ظـضف اشضؿ اإلشضالم 

  .بسـف ثالثة أرـان هتاوكًا وـسالً 

يعننون بالعمنل جننس  و وهذا مّتػؼ مع ؿقهلؿ ذم اإليامن: اإليامن ؿقل وظؿضؾ واظتؼضاد،

  . ان اإلشالم افصالةويؿثؾف ذم أرـ ،العمل

ؾنًذا كؼقل: مرادهؿ هبذا ما دفت ظؾقف إدفة افؼظقة، ودفت ظؾقف ؿقاظد أهؾ افسضـة مضـ 

أن هذه إرـان فقس معـك ـقهنا أرـاكًا أكف إن ؾؼد مـفا رــ مل تؼؿ حؼقؼة اإلشالم، ـام أكضف إذا 

با ع، أفقس ـذفؽ؟ وٓ كؽاح ؾؼد مـ افبقع رــ مل تؼؿ حؼقؼة افبقع، ٓ يتصقر أن هـاك بقع بال 

  بال زوج؟

أما اإلشالم ؾقتصقر أن يقجد اإلشالم رشظًا بال أداء فؾحج، يعـل: فق ُترك احلج هتاوكضًا: 

ؾنكف يؼال ظـف: مسؾؿ، أو ترك تلدية افزـاة هتاوكًا ٓ جحًدا: ؾنكف يؼال ظـضف: مسضؾؿ ، وهؽضذا ذم 

  .صقام رمضان

  :حد إشئؾةأ مقبا ظذ -حػظف اهلل تعاػ -وؿال  

يستب ظؾقف رد افـصقص، يعـل افـصقص دفت ظذ أّن افعؿؾ مـ اإليضامن: مـضف، ؾضنذا ..

يـا افـصقص هذا ؾقف خطر ظذ اإليامن، هذا مـ جفة  .رددكا ردِّ
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ر أّن أحدا ؿال شلظتؼد وشلتؽؾؿ وفـ أظؿؾ ؿضط، فضـ أظؿض ؾ مـ اجلفة افثاكقة أكف فق ُتُصقِّ

ْد: أصفد ٓ إفف إٓ اهلل، وأكا َباْظَتِؼْدَها فؽـ  ؿط، ظـدكا فقس بؿسؾؿ، فق واحد جاء وؿال أكا َباْتَشفَّ

فـ أظؿؾ وؿال هذه افؽؾؿة، أو مات ومل يعؿؾ صقئا ؿط مع إمؽان افعؿؾ، ؾعـدكا فقس بؿسؾؿ، 

ي أّن جننس يعننوظـدهؿ مسؾؿ، وكحـ ٓ كصع ظؾقف وهؿ يصؾقن ظؾقف، كحـ ٓ كسحؿ ظؾقف: 

جنننس العمننل البنند أن  يعمننل ظمننال : رـضضـ مضضـ أرـضضان اإليضضامن، العمننل ظننندىا ال بنند منننه

 [ جؾسة خاصةرشيط بعـقان: ] ((.صاحلا

جنس العمل يعنني ظمنل ذم كػس ادصدر افسابؼ:   ...  -حػظف هلل تعاػ - وؿال ـذفؽ

، أي ظؿؾ صاف  يـقي بف افتؼرب إػ اهلل جؾ وظال نتضثال ؾقضف أمضر اهلل صالح  أي ظمل صالح

مـ ؿال بلّن تارك افصالة يؽػر ـسال: ؿال افعؿؾ افصاف  هذا هضق  :ظال، هذا متػؼ ظؾقفجؾ و

 .ومـ ؿال تارك افصالة ٓ يؽػر مـ افسؾػ: ؿال ٓبد مـ جـس افعؿؾ  .افصالة

انال الصنالة هني جننس افسؾػ اختؾػقا ذم تارك افصالة، مـ ؿال تارك افصضالة يؽػضر 

ل ال رارك الصالة ال يكفر رعاوىا أو كفال االوا البند منن العمل؛ البد أن يييت بالصالة  ومن اا

 ((.جنس العمل؛ البد أن يعمل ظمال صالح من أي وجه  يعني جنس العمل البد منه

ل إن إظضامل رشط ذم ـضامل اإليضامن ما رأيؽضؿ ؾضقؿـ يؼضق  : -حػظف اهلل تعاػ -ئؾشو  

 افقاجب؟ 
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اإليامن ؾقام دّل ظؾقف افؽتاب وافسـة وؿقل افصضحابة  :-فؾشقش صاف  آل افشقش -اجلقاب

وإمجاع أ ؿة أهؾ افسـة أكف ؿقل وظؿؾ، ؿقل بافؾسان واظتؼاد باجلـان وظؿؾ بإرـان، وافؼقل 

وادقصود جنس ل، وإكام هق رــ، رــ، وآظتؼاد رــ، وافعؿؾ رــ، وافعؿؾ فقس رشط ـام

 .العمل

يدفؽ ظذ أن افعؿؾ رــ ؿقل افـبل َصضذَّ اهللُ َظَؾْقضِف َوَشضؾََّؿ ذم حضديث وؾضد ظبضد ؿضقس 

ؿافقا: وما اإليامن باهلل وحده؟ ٓحظ هق أمر باإليامن بضاهلل وحضده « آمرـؿ باإليامن باهلل وحده»

وا أن ٓ إفف إٓ اهلل وأن حمؿدا رشقل افف وتؼقؿضقا أن تشفد»ثؿ شلفقا مـ اإليامن باهلل وحده ؿال 

وجف افدٓفضة أهنضا هضذه إصضقاء آظتؼضاد « افصالة وتمتقا افزـاة وأن تمدوا اخلؿس مـ ادغـؿ

صفادة أن ٓ إفف وأن حمؿدا رشقل اهلل هذا ؿقل واظتؼاد، إؿام افصالة إيتاء افزـضاة أداء اخلؿضس 

 .ظامل مافقة وما جيؿع بقـفام هق أداء اخلؿس مـ ادغـؿمـ ادغـؿ ظؿؾ ذم أظامٍل بدكقة وأ

دخؾ ذم هذا احلديث جقابا ظـ شماهلؿ ما اإليضامن بضاهلل وحضده؟ دضاذا  جنس العملؾنذن 

ظددكاه رــا؟ داذا ظده أهؾ افسـة واجلامظة؟ رــا ٕن اجلقاب ظـ افسمال ذم مثؾ هذا افسضقاق 

قؾ اإلمجاع مـ إمة، حتك ادرجئضة ظضذ أن ؿضقل يؼتيض أن تؽقن مػردات اجلقاب أرـاكا، بدف

اإليامن أن تممـ بضاهلل »جزيؾ ظؾقف افسالم فؾـبل َصذَّ اهللُ َظَؾْقِف َوَشؾََّؿ: أخزين ظـ اإليامن؟ ؿال 

باإلمجاع أن هذه افستة أرـان ـقضػ « ومال ؽتف وـتبف ورشؾف وافققم أخر وبافؼدر خره ورشه

اع ؿافقا بآتػاق أهنا جاءت جقاب شمال يؼتيضض أن يؽضقن اجلضقاب ؾفؿقا أهنا أرـان؟ باإلمج

 .ؾقف بقان اداهقة، وبقان اداهقة ذم احلؼقؼة رــ
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ؾنذن افعؿؾ رــ، دّل ظؾقف حديث ابـ ظبد ؿقس، وتػفؿ ـقكف رـــا مـ حضديث جزيضؾ 

ٕكضف  حقث ظددكا هـاك أرـان اإليامن افستة وهل جقاب شمال، ؾؽذفؽ هـاك كعد افعؿؾ رــا

 (هض 1411شمال ذم فؼاء مػتقح بتاريش   .ـان جقاب شمال واهلل أظؾؿ

 -رمحى اهلل–الشيخ النجىي 

هذا يعتز مرتًدا زكديًؼا ٓ بد أن يسضتتاب ؾضنن  رارك جنس العمل ”وؿال افشقش افـجؿل: 

تاب وإٓ ؿتؾ ، وإذا ترك افصالة بنمجاع أهؾ افعؾؿ أكف يسضتتاب ؾضنن تضاب وإٓ  بضت ظـؼضف 

 ]مـ أحد أجقبة افشقش ادسجؾة(“

 الغديان الشيخ

وشئؾ افشقش ظبد اهلل افغديان حػظف اهلل : هـاك مضـ يؼضقل أن تضارك جضـس افعؿضؾ بلكضف 

 .مممـ، وجزاـؿ اهلل خرًا؟

إذا كان رارك جنس العمنل معنناه رنارك ؾلجاب ؾضقؾتف:  ؾام معـك تارك جـس افعؿؾ؟  

دي افرشقل صضذ ، وأكا ما أدري ما حيؿؾ اإلكسان ظذ ترك همجوع األظامل  هاا ماهب ادرجئة

 [اهلل ظؾقف وشؾؿ ، وإخذ هبدي ؽره، وجيادل ويـاطر(. اهض ]مـ أحد أجقبة افشقش ادسجؾة

 الشيخ عبد العسيس آه الشيخ

 : هنل رنارك جننس العمنلوشئؾ افشقش مػتل ادؿؾؽة ظبد افعزيز آل افشقش حػظف اهلل   

 .إفقؽؿ؟ كاؿص اإليامن، وهؾ يؽقن بؼقفف هذا مقاؾؼ فؾؿرجئة أحسـ اهلل
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، ٕن -كسضلل اهلل افعاؾقضة  – ألن جنس العمل راركه اند كفنرؾلجاب ؾضقؾتف:  كعؿ.. ،  

  –افعؿؾ جزء مـ اإليامن(. اهض ]مـ أحد أجقبة افشقش مـ افشبؽة[ 

: رــ مـ أرـضان اإليضامن، جنس العمل ظندىا ال بد منه..“ؿال افشقش صاف  آل افشقش : 

]مضـ رشيضط جؾسضة  ”هق رــ، ٓ رشط ـضامل .. …حلاجـس افعؿؾ ٓبد أْن يعؿؾ ظؿال صا

 – [خاصة

 -حفظى اهلل–الشيخ العتييب 

فمن يقول بين رارك ظمل اجلوارح بالكلوة مع القدرة والتمكن بيىه مفل  فاشق لال  

 ..  ويرد ظلوه هاا الباضل  وال جيوز الدفاح ظن هاا القول وال التزير له  فقوله اول ادرجئة

 رقدم الكفاية  واهلل وحده ادفئول أن يلهمنا الرصد واهلداية.وفوام 

 ادقناالت يف الشنبكة وامنت الكتنب واظتمدت يف بحثي هاا ظنذ بعن   ملحوطة:

 قوى اجلمع والسرونب والتنفنومراجعة جل الفتاوى من مصادرها فل  يكن ظمع ها هنا ش

 األخوة اإلضالح  ظذ كالم األكابر.لوفهل ظذ 

 دظواىا أن احلمد هلل رب العادغوآخر 

 متت بحمد اهلل

 وكان الفراغ منها:

 هن4444ذو احلجة 4لولة اخلموس 


